
 
Na temelju članka 64. st.3. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31.st.4. 
Uredbe o strateškoj promjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N. 61/2014), te nakon 
provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Načelnik općine 
Oriovac, dana   04.09.2017.godine donosi 

 
ODLUKU 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja  
na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje od 2017 – 2022.godine 

 
I. 

Načelnik općine Oriovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje od 2017 – 2022.godine 
(dalje u tekstu: Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac), Klasa: 022-01/17-01/32, Urbroj: 
2178/10-03-17-1, od 05.04.2017.godine, prema kojoj je općina Oriovac provela postupak Ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac 
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja 
otpadom općine Oriovac  neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje 
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
 

II. 
Po provedenom postupku Ocjene zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 
i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije koji su se dopisom Klasa: 351-02/17-01/10, Urbroj: 
2178/1-03-17-09 očitovali da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac proveden sukladno zakonskim propisima. 
 

III. 
Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom su: 

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom – smanjiti ukupnu količinu 
proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti određeni postotak proizvedenog 
komunalnog otpada, 

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, 
- kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti, 
- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

 
IV. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš općina Oriovac zatražila je mišljenja tijela 
određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. 
Zaprimljena su slijedeća mišljenja: 

 Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 
351-02/17-01/10, Urbroj: 2178/1-03-17-6, zaprimljeno  u općinu Oriovac dana 
27.04.2017.godine, u kojem se navodi da su sve aktivnosti planirane predmetnim Planom 
usklađene sa planom višeg reda, odnosno Planom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022.godine, za koji je provedena strateška procjena utjecaja 
na okoliš, te je mišljenja kako provedba predmetnog Plana neće imati vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš i nema potrebe za provedbom postupka strateške procjene. 

 Općina Nova Kapela, Klasa: 351-01/17-01/03, Urbroj: 2178/20-01/17-02 zaprimljeno u 
općinu Oriovac 18.04.2017.godine, u kojem se navodi da nemaju nikakvih primjedbi i uvjeta 
koji bi uvjetovali provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 
općine Oriovac. 

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Klasa: 351-03/17-04/730, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-2, 
zaprimljeno u općini Oriovac dana 22.05.2017.godine, koji navode da postupak ocjene o 



potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  provodi nadležno tijelo za koje se Plan donosi u 
suradnji s nadležnim upravnim tijelima u županiji, uz napomenu da se sukladno čl.63 Zakona 
o zaštiti okoliša za  planove koji se donose na lokalnoj razini iz područja gospodarenja 
otpadom, kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene, odnosno 
procjeni utjecaja na okoliš, obvezno provodi strateška procjena utjecaja na okoliš. 

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Uprava za zaštitu prirode, Klasa: 612-07/17-58/181 
Urbroj: 517-07-2-2-17-2     zaprimljeno u općini Oriovac dana  19.06.2017. godine, koji 
navode da za Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac vezano uz područje zaštite i 
očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) ne treba provesti postupak strategije 
procjene utjecaja na okoliš i da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. 

        
Zatražena mišljenja od: 

- Općina Brodski Stupnik 
- Općina Bebrina 
- Grad Pleternica 

nisu dostavljena u propisanom roku. 
Sukladno članku 70.stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 163/13 i 78/15), a prema 
posebnim propisima za tijela i/ili osobe koje nisu dostavile tražena mišljenja, smatra se da nemaju 
posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u predmetnom Planu. 
 

V. 
Planom gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje 2017.-2022. godine, određuje se i 
usmjerava gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja 
otpadom kao i ciljeva gospodarenja otpadom, određuju mjere za unapređenje postupaka pripreme 
za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka zbrinjavanja otpadom na području Općine. 
Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom su: 

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Smanjiti ukupnu količinu 
proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti određeni postotak 
proizvedenog komunalnog otpada. 

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom, 
- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti 
- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom 

 
Nadalje, sukladno zakonskim odredbama Plana gospodarenja općine Oriovac usklađen je sa 
planovima višeg reda. Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš, pozitivna su i izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš. 
Odlukom kojom se utvrđuje da za Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik općine oriovac na temelju provedenog 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno pribavljenim mišljenjima tijela i osoba 
određenih posebnim propisom, te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš 
navedenih u Prilogu III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. br. 
3/17) i to kako slijedi: 
Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš osobito su: 
 

1. Značajke Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac, osobito u odnosu na: 
a) stupanj do kojeg Plan određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na 

lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora. 
 

 Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac predstavlja dokument općenitog karaktera koji 
definira okvir razvojnih projekata koji se planiraju provesti do kraja 2022.godine, ali s 
nedostatnom razinom definiranosti planiranih zahtjeva s obzirom na lokaciju, veličinu 



operativne uvjete, te izvore financiranja. Za svaki pojedinačni projekt općina Oriovac će 
pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije koja će detaljno spcifirati lokaciju, vrstu, 
veličinu i operativne uvjete provedbe, te provesti odgovarajuće postupke sukladno posebnim 
propisima. 
b) stupanj do kojeg Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac utječe na druge planove i 

programe, uključujući i one u hijerahiji. 

 Plan gospodarenja općine oriovac predstavlja razvojni dokument lokalnog karaktera koji prati 
smjernice viših razina, te će se implementacijom istoga doprinijeti ostvarenju ciljeva i 
prioriteta definiranih dokumentima više razine hijerarhije. 
c) pogodnost Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za uključivanje pitanja zaštite 

okoliša, osobito s ciljem pronicanja održivog razvoja. 

 Kao razvojni dokument koji definira smjernice gospodarenja otpadom, Plan uključuje i pitanja 
zaštite okoliša, a posebice je usmjeren na analizu, ocjenu stanja i aktivnosti u gospodarenju 
otpadom na području općine Oriovac, s ciljem pronicanja sveobuhvativog razvoja u području 
zaštite okoliša.  
d) okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadom općine Oriovac 

 Okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadom odnose se na daljnji 
razvoj sustava gospodarenja otpadom na području općine Oriovac u smislu razvrstavanja 
otpada. 
e) važnost Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za primjenu propisa zajednice u 

području zaštite okoliša (npr. strategija, plan ili program, koji se odnosi na gospodarenje 
otpadom ili zaštitu voda) 

 Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac značajan je za implementaciju propisa na razini 
EU u području zaštite okoliša. Definirani prioriteti i ciljevi iz Plana uključuju aktivnosti kojima 
se potiče gospodarenje otpadom na održiv i okolišno prihvatljiv način poput primjene 
razvrstavanja otpada, izgradnje reciklažnog dvorišta te uvođenje nacionalnih i europskih 
standarda u gospodarenju otpadom. 

 
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba Plana gospodarenja otpadom može 

utjecati, a posebice u odnosu na: 
a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost ( reverzibilnost) utjecaja 

 Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac dugoročno gledano imati će 
kontinuiran pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području općine 
b) kumulativnu prirodu utjecaja 

 Kumulativna priroda utjecaja Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac biti će vidljiva 
ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će održivim korištenjem odredbi 
Plana ostati budućim generacijama bez ugrožavanja okoliša. 
c) prekograničnu prirodu utjecaja 

 Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac nema posebnih obilježja utjecaja i 
obilježja područja prekogranične prirode. 
d) rizike za ljudsko zdravlja ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja) 

 Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac neće uzrokovati potencijalne 
negativne rizike za ljudsko zdravlje i okoliš. 
e) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će 

vjerojatno djelovati) 

 Obzirom da je Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac izrađen i usmjeren isključivo za 
područje općine Oriovac kao jedinice lokalne samouprave koja prema posljednjem popisu 
stanovništva iz 2011.godine ima 5650 stanovnika, provedba istoga imati će direktan i 
indirektan utjecaj isključivo na zemljopisno područje u okvirima granice općine. 
f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog: 
g) posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine 



 Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac imati će pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih 
obilježja i kulturno povijesne baštine, jer se upravo njegovom provedbom doprinosi istom. 
h) ekološke mreže 

 Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac indirektno će pozitivno utjecati na 
ekološku mrežu na području općine, sprječavanjem daljnjeg eventualnog zagađenja 
organiziranjem gospodarenja otpadom na način koji je primjeren i u skladu sa svim 
standardima očuvanja  prirode i prirodnih resursa. 
i) prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti 

 Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac kao i zahvata obuhvaćenih istim, neće 
biti u najmanjoj mjeri uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili 
graničnih vrijednosti. 
j) intenzivnog korištenja zemljišta 

 Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac neće za posljedicu imati intenzivno 
korištenje zemljišta, osim parcele na kojoj se planira izgradnja reciklažnog dvorišta. 
k) utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, 

međunarodnoj razini ili razini zajednice 

 Iako se na dijelu općine Oriovac nalazi dio ekološke mreže NATURA 2000 – zaštićeno 
područje – značajni krajobraz provedba Plana gospodarenja otpadom odnosno niti jedna 
aktivnost neće imati utjecaja na predmetno područje. 
  

VI. 
Općina Oriovac je dužna o ovoj Odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (NN broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša. 

VII. 
Ova Odluka stupa na Snagu danom donošenja, a objavit će u Službenom vjesniku Brodsko posavske 
županije i na stranicama općine Oriovac – www.oriovac.hr 
 
 
Klasa: 022-01/17-01/45 
Urbroj: 2178/10-03-17-1 
Oriovac, 04.09.2017.godine. 
 
Prilog II: 
-popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje 
 
1. BPŽ Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 35000 

Slavonski Brod. 
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80 10000 

Zagreb,  
3. Općina Nova Kapela, 35410 Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9 
4. Općina Brodski Stupnik, 35253 Brodski Stupnik, Stjepana Radićas 117 
5. Općina Bebrina, 35254 Bebrina, Bebrina 81 
6. Grad Pleternica, 34310 Pleternica, I. Šveara 2 

 

 
 

Načelnik 
 

    Antun Pavetić 

http://www.oriovac.hr/

